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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh 
a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Vo vykonávaní colných kontrol je 
dnes medzi členskými štátmi nerovnováha. 
Túto nerovnováhu spôsobujú zemepisné 
rozdiely medzi členskými štátmi, ako aj ich 
kapacity a dostupné prostriedky. 
Schopnosť členských štátov reagovať na 
výzvy, ktoré prináša neustály vývoj 
globálnych obchodných modelov 
a dodávateľských reťazcov, závisí nielen 
od ľudského faktora, ale aj od dostupnosti
moderného a spoľahlivého vybavenia na 
colné kontroly. Pri riešení súčasnej 
nerovnováhy preto zohráva dôležitú úlohu 
zabezpečenie rovnocenného vybavenia na 
colné kontroly. Vďaka nemu sa lepšie 
zjednotí vykonávanie colných kontrol 
naprieč členskými štátmi a tým sa predíde 
smerovaniu toku tovarov do najslabších 
miest.

(2) Vo vykonávaní colných kontrol je 
dnes medzi členskými štátmi nerovnováha. 
Túto nerovnováhu spôsobujú zemepisné 
rozdiely medzi členskými štátmi, ako aj ich 
kapacity a dostupné prostriedky. 
Schopnosť členských štátov reagovať na 
výzvy, ktoré prináša neustály vývoj 
globálnych obchodných modelov a
dodávateľských reťazcov, závisí nielen od 
ľudského faktora, ale aj od dostupnosti 
moderného a spoľahlivého vybavenia na 
colné kontroly, ktoré môže zaručiť 
digitalizáciu kontrol a inšpekcií. Pri 
riešení súčasnej nerovnováhy preto 
zohráva dôležitú úlohu zabezpečenie 
rovnocenného vybavenia na colné 
kontroly. Vďaka nemu sa lepšie zjednotí 
vykonávanie colných kontrol naprieč 
členskými štátmi a tým sa predíde 
smerovaniu toku tovarov do najslabších 
miest.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Keďže colné orgány členských 
štátov zodpovedajú za čoraz viac úloh, 
ktoré často zasahujú do oblasti bezpečnosti 
a vykonávajú sa na vonkajších hraniciach, 
rovnocenné vykonávanie hraničných 

(7) Keďže colné orgány členských 
štátov zodpovedajú za čoraz viac úloh, 
ktoré často zasahujú do oblasti bezpečnosti 
a vykonávajú sa na vonkajších hraniciach, 
rovnocenné vykonávanie hraničných 
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a colných kontrol na vonkajších hraniciach 
si vyžaduje primeranú finančnú podporu 
Únie členským štátom. Rovnako dôležité je 
zlepšiť medziagentúrnu spoluprácu na 
hraniciach Únie v oblasti kontroly tovaru 
a osôb, ktorá prebieha v každom členskom 
štáte medzi vnútroštátnymi orgánmi 
zodpovednými za hraničné kontroly alebo 
iné úlohy vykonávané na hraniciach.

a colných kontrol na vonkajších hraniciach 
si vyžaduje primeranú finančnú podporu 
Únie členským štátom. Rovnako dôležité je
presadzovať medziagentúrnu spoluprácu 
na hraniciach Únie v oblasti kontroly 
tovaru medzi vnútroštátnymi orgánmi v
každom členskom štáte.

Odôvodnenie

Účelom tohto nástroja je colná kontrola. Na riešenie otázok hraničnej kontroly osôb bol 
navrhnutý všeobecnejší nástroj integrovaného riadenia hraníc. V uvedenom nástroji sa 
stanovia vhodné záruky pre nákup a používanie vybavenia na kontrolu hraníc pomocou 
fondu. Účely týchto dvoch nástrojov by sa nemali spájať takýmto spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) [2018/XXX]23 sa 
zriaďuje program Colníctvo zameraný na 
spoluprácu v colnej oblasti na podporu 
colnej únie a colných orgánov. V záujme 
zachovania súdržnosti a horizontálnej 
koordinácie akcií spolupráce je vhodné, 
aby sa všetky takéto akcie implementovali 
podľa jedného a toho istého právneho aktu 
a súboru pravidiel. Preto by sa z tohto 
nástroja mal podporiť len nákup, údržba 
a modernizácia oprávneného vybavenia na 
colné kontroly, zatiaľ čo z programu 
Colníctvo pre spoluprácu v colnej oblasti 
by sa mali podporiť príbuzné akcie, ako 
napríklad spolupráca na posúdení potrieb 
príslušného vybavenia alebo súvisiaca 
odborná príprava.

(13) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) [2018/XXX]23 sa 
zriaďuje program Colníctvo zameraný na 
spoluprácu v colnej oblasti na podporu 
colnej únie a colných orgánov. V záujme 
zachovania súdržnosti a horizontálnej 
koordinácie akcií spolupráce je vhodné, 
aby sa všetky takéto akcie implementovali 
podľa jedného a toho istého právneho aktu 
a súboru pravidiel. Preto by sa z tohto 
nástroja mal podporiť len nákup, údržba a
modernizácia oprávneného vybavenia na 
colné kontroly, zatiaľ čo z programu 
Colníctvo pre spoluprácu v colnej oblasti 
by sa mali podporiť príbuzné akcie, ako 
napríklad spolupráca na posúdení potrieb 
príslušného vybavenia alebo súvisiaca 
odborná príprava a stanovenie spoločných 
postupov kontroly.

_________________ _________________

23 COM(2018) 442. 23 COM(2018) 442.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Väčšina vybavenia na colné 
kontroly môže byť rovnako alebo zhodou 
okolností spôsobilá na kontrolu súladu 
s inými právnymi predpismi, napríklad 
s ustanoveniami o riadení hraníc, vízach 
alebo policajnej spolupráci. Preto sa Fond 
pre integrované riadenie hraníc skladá 
z dvoch vzájomne komplementárnych 
nástrojov, ktoré majú z hľadiska nákupu 
vybavenia odlišnú pôsobnosť. Na jednej 
strane nástroj na riadenie hraníc a víza 
zriadený nariadením [2018/XXX]25 sa 
nevzťahuje na vybavenie, ktoré možno 
použiť na riadenie hraníc aj na colné 
kontroly. Na druhej strane z nástroja 
finančnej podpory na vybavenie na colné 
kontroly zriadeného týmto nariadením sa 
bude nielen finančne podporovať 
vybavenie na colné kontroly, ktoré 
predstavujú jeho hlavný účel, ale umožní 
sa jeho používanie aj na ďalšie účely, ako 
napríklad hraničné kontroly a bezpečnosť. 
Vďaka rozdeleniu úloh sa zintenzívni 
medziagentúrna spolupráca ako jedna zo 
zložiek európskeho integrovaného riadenia 
hraníc uvedená v článku 4 písm. e) 
nariadenia (EÚ) 2016/162426, čím sa 
colným a pohraničným orgánom umožní 
spolupráca a spoločné používanie 
a vzájomná interoperabilita vybavenia na 
kontroly umožní maximalizovať vplyv 
rozpočtu Únie.

(15) Väčšina vybavenia na colné 
kontroly môže byť rovnako alebo zhodou 
okolností spôsobilá na kontrolu súladu 
s inými právnymi predpismi, napríklad 
s ustanoveniami o riadení hraníc, vízach 
alebo policajnej spolupráci. Preto sa Fond 
pre integrované riadenie hraníc skladá 
z dvoch vzájomne komplementárnych 
nástrojov, ktoré majú spoločné všeobecné 
ciele, ale z hľadiska nákupu vybavenia 
majú rozdielne a oddelené osobitné ciele. 
Na jednej strane nástroj na riadenie hraníc 
a víza zriadený nariadením [2018/XXX]25

sa nevzťahuje na vybavenie, ktoré možno 
použiť na riadenie hraníc aj na colné 
kontroly. Na druhej strane z nástroja 
finančnej podpory na vybavenie na colné 
kontroly zriadeného týmto nariadením sa 
bude nielen finančne podporovať 
vybavenie na colné kontroly, ktoré 
predstavujú jeho hlavný účel, ale umožní 
sa jeho používanie aj na ďalšie účely, ako 
napríklad hraničné kontroly a ochranu a 
bezpečnosť. Vďaka rozdeleniu úloh sa 
zintenzívni medziagentúrna spolupráca ako 
jedna zo zložiek európskeho integrovaného 
riadenia hraníc uvedená v článku 4 písm. e) 
nariadenia (EÚ) 2016/162426, čím sa 
colným a pohraničným orgánom umožní 
spolupráca a spoločné používanie 
a vzájomná interoperabilita vybavenia na 
kontroly umožní maximalizovať vplyv 
rozpočtu Únie.

__________________ __________________

25 COM(2018) 473. 25 COM(2018) 473.

26 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 
2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej 
stráži, ktorým sa mení nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie 

26 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 
2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej 
stráži, ktorým sa mení nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie 
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Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 
2007/2004 a rozhodnutie Rady 
2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, 
s. 1).

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 
2007/2004 a rozhodnutie Rady 
2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, 
s. 1).

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom tohto nástroja, 
ktorý je súčasťou Fondu pre integrované 
riadenie hraníc, je podporovať colnú úniu 
a colné orgány pri ochrane finančných 
a hospodárskych záujmov Únie a jej 
členských štátov, starať sa o istotu
a bezpečnosť v Únii, chrániť Úniu pred 
nekalým a nezákonným obchodovaním, 
a zároveň zjednodušovať legálnu obchodnú 
činnosť.

1. Všeobecným cieľom tohto nástroja, 
ktorý je súčasťou Fondu pre integrované 
riadenie hraníc, je podporovať colnú úniu a
colné orgány pri ochrane finančných a
hospodárskych záujmov Únie a jej 
členských štátov, presadzovať 
medziagentúrnu spoluprácu na 
hraniciach Únie, pokiaľ ide o kontrolu 
tovaru a osôb, chrániť Úniu pred nekalým 
a nezákonným obchodovaním, a zároveň 
zjednodušovať legálnu obchodnú činnosť.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Nástroj prispieva k vykonávaniu 
európskeho integrovaného riadenia 
hraníc podporou spolupráce medzi 
agentúrami, spoločného využívania a 
interoperability nového vybavenia 
získaného pomocou tohto nástroja.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zo sumy uvedenej v odseku 1 sa 
môžu takisto uhrádzať výdavky na 
prípravu, monitorovanie, kontrolu, audit, 
hodnotenie a iné činnosti súvisiace 
s riadením nástroja a hodnotením 
dosahovania jeho cieľov. Okrem toho sa 
z nej môžu uhrádzať výdavky na štúdie, 
stretnutia expertov, informačné 
a komunikačné akcie, pokiaľ sa týkajú 
cieľov nástroja, ako aj výdavky spojené so 
sieťami informačných technológií 
zameranými na spracovanie a výmenu 
informácií vrátane nástrojov informačných 
technológií na úrovni inštitúcií a ostatné 
výdavky na technickú a administratívnu 
pomoc potrebnú v súvislosti s riadením 
nástroja.

2. Zo sumy uvedenej v odseku 1 sa 
môžu takisto uhrádzať výdavky na 
prípravu, monitorovanie, kontrolu, audit, 
hodnotenie a iné činnosti súvisiace 
s riadením nástroja a hodnotením 
dosahovania jeho cieľov. Okrem toho sa 
z nej môžu uhrádzať výdavky na štúdie, 
stretnutia expertov, informačné 
a komunikačné akcie, pokiaľ sa týkajú 
osobitných cieľov nástroja podporujúcich 
všeobecný cieľ, ako aj výdavky spojené so 
sieťami informačných technológií 
zameranými na spracovanie a výmenu 
informácií vrátane nástrojov informačných 
technológií na úrovni inštitúcií a ostatné 
výdavky na technickú a administratívnu 
pomoc potrebnú v súvislosti s riadením 
nástroja.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa v rámci podporenej akcie 
nakupuje alebo modernizuje vybavenie, 
Komisia zavedie mechanizmus 
koordinácie, ktorým zabezpečí efektivitu 
a vzájomnú interoperabilitu každého 
vybavenia zakúpeného s podporou 
niektorého z programov a nástrojov Únie.

3. Ak sa v rámci podporenej akcie 
nakupuje alebo modernizuje vybavenie, 
Komisia zavedie mechanizmus 
koordinácie, ktorým zabezpečí efektivitu a
vzájomnú interoperabilitu každého 
vybavenia zakúpeného s podporou 
niektorého z programov a nástrojov Únie, 
čím sa umožní konzultácia a účasť 
príslušných agentúr Únie, najmä 
Európskej agentúry pre pohraničnú a 
pobrežnú stráž. Koordinačný 
mechanizmus zahŕňa účasť a konzultácie 
s Európskou agentúrou pre pohraničnú a 
pobrežnú stráž, aby sa maximalizovala 
pridaná hodnota Únie v oblasti riadenia 
hraníc.

Pozmeňujúci návrh 9
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Vybavenie na colné kontroly 
financované z tohto nástroja možno 
využívať okrem colných kontrol aj na 
ďalšie účely vrátane kontroly osôb na 
podporu vnútroštátnych orgánov riadenia 
hraníc a vyšetrovania.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Účel tohto nástroja by sa výrazne rozšíril, ak by sa vybavenie na colné kontroly v skutočnosti 
stalo vybavením na kontrolu hraníc. Na tento účel bol navrhnutý všeobecnejší nástroj 
integrovaného riadenia hraníc. V uvedenom nástroji sa stanovia vhodné záruky pre nákup a 
používanie vybavenia na kontrolu hraníc pomocou fondu. Účely týchto dvoch nástrojov by sa 
nemali spájať takýmto spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Výnimočné okolnosti uvedené v 
odseku 2 môžu zahŕňať nákup nového 
vybavenia na colnú kontrolu a jeho 
postúpenie do rezervy technického 
vybavenia Európskej pohraničnej a 
pobrežnej stráže. Prípustnosť colného 
kontrolného vybavenia do rezervy 
technického vybavenia sa zaistí v súlade s 
článkom 5 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia vykonáva v súvislosti 
s nástrojom a jeho akciami a výsledkami 
informačné a komunikačné činnosti. 

2. Komisia vykonáva v súvislosti s
nástrojom a jeho akciami a výsledkami 
informačné a komunikačné činnosti, aby sa 
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Finančné zdroje pridelené na nástroj 
zároveň prispievajú k inštitucionálnej 
komunikácii o politických prioritách Únie, 
pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených 
v článku 3.

zabezpečila transparentnosť. Finančné 
zdroje pridelené na nástroj zároveň 
prispievajú k inštitucionálnej komunikácii 
o politických prioritách Únie, pokiaľ sa 
týkajú cieľov uvedených v článku 3.
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